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َّإبراهيم  َّالباحث... الحالم :عافينالسَّ

َّ
َّ
 *احبالل كمال عبد الفت

ِِّّ
ِّ دارٍس لألدب العربي 

ِّ ال يمكن ألي 
َ

فات  أ  يففر بكااٍب من قديمه أو حديثه إال
َ
مؤل

ِّ األسااذ ِّعافي  أو كاور إبراهيم الَسِّالد 
 
عد  مؤل

ُ
فاته مصادر ببحٍث من أبحاثه، إذ ت

ِّ وأساسَية فية ومراجع مهَمِّ ِّ
ِّ مجال من مجاالتها، ومن يقرأ الس 

ِّكل 
َ
ة اتيَِّيرة الذ

 عافي  يجدها غنيَِّللَسِّ
ً
 فية

ً
ل في حياة رجل عالٍم وعامٍل في خدمة أم ِّفر والاَِّالنَِّ مغرية

ِّوأدبها. ة من خالل لغتها ة واإلسالميَِّة العربيَِّاألَمِّ

ِّ(1)حياته وأعماله:

ِّ م، وواصل تعليمه 03/4/1441عافي  في الفالوجة في كاور إبراهيم الَسِّولد األسااذ الد 

ِِّّ الجامعيَِّ
 
ِّحيث نال درجة الل

 
ة وآدابها من جامعة القاهرة، غة العربيَِّيسانس في الل

ِِّّ
ِّبلوم العاَمِّوالد 

َ
م، كما حصل على املاجساير في 1491ربية في جامعة الكويت ة في الت

1491ِّاألدب الحديث في جامعة القاهرة عام  في األدب الحديث في  هكاورا، وعلى الد 

1491ِّجامعة القاهرة عام 
َ

ِّم مع مرتبة الش ِّ
ة من مراحله العلميَِّ رف األولى، وكا  في كل 

ِّ
َ
ِِّّالط

ِّقي . لبة املافو 

ِِّّدريس في مخالف أنحاء عافي  في الاَِّعمل الَسِّ
، فعمل في جامعات الوطن العربي 

ة، جامعة البترا، وغيرها، وعمل في رقاء األهليَِّة، اليرموك، الزَِّاألردنيَِّ األرد : الجامعة

ِّة املاَِّجامعات: امللك سعود، وجامعة اإلمارات العربيَِّ
َ

ارقة، حدة/ العي ، وجامعة الش

ِِّّ
 
ِّيَِّوكل

َ
ِّربية في سلطنة عُِّات الت

َ
ار البيضاء، وغيرها، اني في الَدِّما ، وجامعة الحسن الث
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ِِّّ
، وجامعة بو ، وجامعة برلي  UTKيس ي/ نوكسيفيل كما عمل في جامعات: تن 

ِّوغيرها.

ِِّّة جامعات، وشارك في عَدِّكما حاضر في عَدِّ
 
لى ة، وتَوِّة ودوليَِّة وعربيَِّيَِّة مؤتمرات محل

ِّ إدارَية كرئيسة مناصب عَدِّ
َ
ِِّّة أبحاث اليرموك، ونائب عتحرير ملجل

 
ة يَِّميد لكل

ِِّّ
ِّراسات العليا في الجامعة األردنيَِّالد 

 
ة ة في عَدِّغة العربيَِّة، وعمل رئيس قسم الل

ة لجا ، جامعات، كما كا  عضًوا في مجلس أمناء جامعة مؤتة، وعضًوا في عَدِّ

ِّ
َ
ِّس لجاًنا مخالفة في الاَِّوترأ

 
ة دول ة في عَدِّغة العربيَِّأليف واإلشراف على مناهج الل

ِّ البالد  هكاوراة، كما أشرف على مجموعة كبيرة من رسائل املاجساير والد ِّعربيَِّ
في كل 

تي عمل فيها.
َ
ِّال

ة كجائزة ة وعامليَِّوليَِّة ود ِّة وتقديريَِّة جوائز تشجيعيَِّكما كا  عضو لجا  تحكيم لعَدِّ

له ة، وِّة وعامليَِّة، وشارك في مهرجانات وندوات ومؤتمرات عربيَِّامللك فيصل العامليَِّ

ة جامعات، وساهم في تأليف ة لعَدِّعليميَِّأليف وإعداد املساقات الاَِّمساهمات في الاَِّ

ِّأليف والاَِّبعض املوسوعات واملعاجم، كما ساهم في الاَِّ
َ
ِّحقيق والت ِّ

 رجمة، وفوق كل 

ِِّّ
 
لك فهو أديب مبدع مامك

ٰ
ِِّّذ

ِّ ن في األدب املسرحي  ِّ
 

ِِّّوالش
عافي  جائزة ، ولقد نال الَسِّعري 

ِِّّصل العامليَِّامللك في
ا وتقديًرا بجهده وعطائه املامي 

ً
ِّم.1331ز عام ة اعتراف

َّ
َّ
ِّ:(1)فاتهمؤل

َّواية العربيََّّر الّر َّتطو َّ -1
َّ

/ م1413، شيددار الرَِّ :بغداد. امة الحديثة في بالد الش

ِّ .م1419، دار املناهل :بيروت

َّمدرسة اإلحياء  -1
 
  .م1419 .1ط .م1411، دار األندلس :بيروت. 1ط .راثوالت

ى عام واية واملسرحيََّّنشأة الّر َّ -0  ،دار الفكر :عَما . م1441ة في فلسطين حتَّ

  .م1411
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  .م1411، دار املناهل. بيروت: أصول املقامات -4

َّة العربيََّّاملسرحيََّّ -1
 
ِّ :بغداد .راثة الحديثة والت

َ
ِّوزارة الث

 
ؤو  قافة واإلعالم، دار الش

ِّ
َ
  .1339دار العالم العربي،  :يب ِّدُِّ .(حةمزيدة ومنَقِّ) .1طم. 1443ة، ة العاَمِّقافيَِّالث

ى العصر الحديث اس ّي َّمن أواخر العصر العبََّّ تاريخ األدب العربّي َّ -6 . حتَّ

  .م1411 : د. ،عَما )باالشتراك( 

ِِّّسة العربيَِّاملؤَسِّ . د.م:" لطارق علي )ترجمة(انمََّّفي ظالل الر َّرواية " -9
راسات ة للد 

ِّ
َ
  .م1444 ،شروالن

َّواية في الّر َّ -1   .م1441 . د.م: د. ،لتاريخ األردن األردن لجنة الكتاب األّم 

َّتحو َّ -4 ِّ :عَما  .ةواية العربيََّّدراسات في الّر َّ -ردالت السَّ
 

  .م1446، روقدار الش

دار  :عَما  .دراسات في فن جبرا إبراهيم جبرا الروائي -األقنعة واملرايا  -13

ِّ
 

  .1446، روقالش

دار  :بيروت .)تحرير( اسإلى إحسان عبََّّ في محراب املعرفة، دراسات مهداة -11

  .م1449، صادر ودار الغرب اإلسالمي

منشورات جامعة القدس املفاوحة،  :عَما  .)باالشتراك( األدب العربي وفنونه -11

  .م1440

10- َّ
َّ
َّمناهج تحليل الن منشورات جامعة القدس  :عَما  .)باالشتراك( األدبّي َّ ّص 

  .م1441املفاوحة، 

منشورات جامعة القدس املفاوحة،  :عَما  (.باالشتراك) العربّي َّتاريخ األدب  -14

  .م1441

11- َّ
َّ
منشورات جامعة القدس  :عَما  .)باالشتراك( القديم قد األدبّي َّتاريخ الن

  .م1449املفاوحة، 
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16- َّ منشورات جامعة القدس املفاوحة،  :عَما  .)باالشتراك( الحديث النقد األدبي 

  .م1449

19- َّ
َّ
ِّ :عَما  (.باالشتراك) األدبّي َّعبير أساليب الت

 
  .م1449روق، دار الش

ِّ :عَما  .اس ناقد بال ضفافإحسان عبََّّ -11
 

  .م1331روق، دار الش

اس إحسا  عبَِّ ا تحقيق باالشتراك مع د.( جزء11ًِّ) .األغاني ألبي فرج األصفهاني -14

  م.1331، : د. اس دار صادروبكر عبَِّ

13- َّ
َّ
َّ -التحو َّلهب الت  

ّ
دار العالم العربي،  :دبي .الحديث العربّي َّعر دراسات في الش

  م.1339

َّواية العربيََّّالّر َّ -11
 
دار العالم  :يب ِّدُِّ .ةواية العربيََّّدراسات في الّر َّ -بحر من جديدة ت

ِِّّ
 . 1339، العربي 

ِِّّ :عَما  .واة على بيدر الحكمةالر َّ -11
ِّدار العالم العربي 

 
 . 1339 روق،، دار الش

10- َّ
َّ
ِِّّ :دبي .دراسات في أدب الخليج –َّخيلاملبحرون إلى أعالي الن

، دار العالم العربي 

1331 .ِّ

ِّة: أعمال إبداعيََّّ

 :عَما  .1411ل ة" شاركت في مهرجا  جرش األوَِّ"مسرحيَِّ هارشمس النََّّ ليالي -1

ِِّّرابطة الكاَِّ
ِّ .م1411، ي اب األردني 

ريق -1
َّ
ِّ، سلسلة أيَِّإلى بيت املقدس الط

َ
ِّ دائرةد.م: ة، ارقة املسرحيَِّام الش

َ
قافة الث

 م 1413في جامعة اليرموك  –أخرجت على املسرح  .1330واإلعالم، مارس 

ِِّّسة العربيَِّاملؤَسِّ :بيروت .)ديوا  شعر( أفق الخيولَّ -0
ِّة للد 

َ
ِّ.1331شر، راسات والن

ِِّّسة العربيَِّاملؤَسِّ :بيروت .)ديوا  شعر( حوار الحكايات -4
والنشر، راسات ة للد 

1310.ِّ

ِّ
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ِّ ة ة اإلبداعيَِّعافي  إلى جميع عناصر العمليَِّإبراهيم الَسِّكاور انصرفت جهود الد 

ِّ
َ
ِِّّ[  الثة:الث

ِّي، والنَِّاملبدع، واملالق  ِّ
ِّبــــ:  ، فقد اهاَمِّ]ص 

اَِّ ال:أوََّّ 
ُ
تي تناولت أدباء وك

َ
لك: املبدع من خالل دراساته وأبحاثه ال

ٰ
ِّاًبا، ومثال ذ

1) ِّ
 
راث، ونجيب محفوظ ما كابه عن نجيب محفوظ: نجيب محفوظ جدل األنا والت

ِّ
 
ِّ .راثوالت

وفيه جمع  واملرايا( )األقنعةما كابه عن جبرا إبراهيم جبرا من خالل كاابه  (1

ِِّّ
تي تناولت أدب جبرا الر 

َ
ِّأبحاثه ودراساته ال ِّ .وائي 

0) ِّ اس ناقد بال ضفاف(، عبَِّ )إحسا اس في كااب كاور إحسا  عبَِّما كابه عن الد 

ِّاس(.املعرفة: دراسات مهداة إلى إحسا  عبَِّره في كااب )في محراب وما حرَِّ

واة على بيدر ة القصيرة في األرد  وفلسطي  في كاابه )الر ِّما كابه عن كااب القصَِّ (4

ِّالحكمة(. 

ِّا مينة(. ا مينة من خالل بحثه )صورة املرأة في روايات حنَِّما كابه عن حنَِّ (1

 َّثاني َّ
ّ
َّي ا: املتلق

ة االساقبال، وهو عمليَِّ ة، وبه تام ِّة اإلبداعيَِّمن عناصر العمليَِّ وهو عنصر أساس ي ِّ 

ِِّّفسير والاَِّحليل والاَِّشريك في الاَِّ
ذي يام 

َ
ذي يغلق نهايات أويل، وهو ال

َ
م املعنى، وهو ال

ِِّّجه إليه الَسِّاملبدع املفاوحة، فاتَِّ
ِّعافي  ُمصاحًبا وُمافي 

َ
ِّه وعمله في النًَِّئا ظل ِّ

، ص 

ِِّّ
ِّماجو  ِّ

 معه مع كل 
ً

تي عالجاه، فخرج ببحٍث رصي : قديَِّارات النَِّيَِّلاَِّااملذاهب وِّ ال
َ
ة ال

ِِّّــــــقارئ في النَِّــــــالق ةــــــيَِّــــــكالــــــ)إش
ِّــــــقارئ في النَِّــــــ، وببحث: )دور الق(1)(د األلسني 

َ
ِِّّد الث

ِّ، (2)(قافي 

                                                           
ِّة القارئ في النَِّإشكاليَِّ 1

َ
 .1414ة الفكر العربي املعاصر، فبراير، قد األلسني، مجل

ِّدور القارئ في النَِّ 2
َ
ِّقافي، املؤتمر قد الث

َ
ِّالعلمي الث

 
 .ةة، الجامعة األردنيَِّغة العربيَِّاني لقسم الل
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ِِّّات الاَِّو)جماليَِّ
ِِّّلق 

ِّ.(1)ة املعاصرة(واية العربيَِّي في الر 

َّ
 
َّثالث

َّ
َّ: ّصَّا: الن

ِّتنوَِّ ِّعافي  في دراسة النَِّكاور إبراهيم الَسِّعت اهامامات الد  ِّ
ِِّّ ص 

، فقد درس األدبي 

ها، وفي عصورها املخالفة الغابرة، وفي العصر الفنو  األدبيَِّ
َ
تقاصر  الحديث، ولمة كل

ِِّّة دو  غيرها، فدرس )تطو ِّدراساته على منطقة جغرافيَِّ
في  ة الحديثةواية العربيَِّر الر 

ِّ
َ

ِّبالد الش
 
ِِّّام(، و)مدرسة اإلحياء والت

واية في األرد (، و)نشأة راث( في مصر، ودرس )الر 

ِِّّ
ة في فلسطي (، ودرس أدب الخليج في كاابه )املبحرو  إلى أعالي واية واملسرحيَِّالر 

ِّ خيل(، ودرس األدب الجزائرَيِّالنَِّ
َ
ِّمن خالل روايات الط

َ
ِّ.(2)ار وأحالم مساغانمياهر وط

َّقراءة في بعض أعماله:

ِّ ِّ جنس من األجناس األدبيَِّكاور إبراهيم الَسِّوقف الد 
دة ة املاعَدِّعافي  عند كل 

ِِّّ
ا في األصول، وماتب 

ً
الته، ولم تكن وقفاه ره واماداده وتحو ًِّعا تطو ِّواملخالفة باحث

ِّبالَسِّ ٍ
ِِّّ ريعة وال العجلى، بل كانت وقفة باحث ماأ  

ص ي ص ويساقٍل وهو يافَحِّوماأم 

ِِّّ ويقار  ويقابل، فهو يرى "أَ ِّ
ِّ فهم طبيعة الجنس األدبي  ِّ

د وخصائصه وقيماه يحد 

ِّ(3).طبيعة األصول ومالمحها بل نوعها وخصائصها"

ِِّّفدرس املقامة والقصَِّ
ة، إذ وقف عند جنس املقامات في كاابه واية واملسرحيَِّة والر 

ِِّّ
ا في أصولها ومضامينها، ماتب 

ً
اص صَِّاظ والُقِّعَِّمقامات الوُِّ ًعا)أصول املقامات( باحث

                                                           
ِِّّات الاَِّجماليَِّ 1

ِِّّلق 
ِّواية العربيَِّي في الر 

َ
م، ونشر فيما بعد 1441قافة، ة املعاصرة، املجلس األعلى للث

ِِّّ
ِّواية العربيَِّفي كاابه )الر 

َ
ص  م،1339وزيع، دبي، شر والاَِّة تبحر من جديد(، دار العالم العربي للن

19-60. 

ِّ فر بحثنا 2
َ
ِّ)الط

َ
ِّاهر وط

 
ِّ، وبحث )ذاكرة الجسد بي  الَد199ِّ-161راث( ص ار والت

َ
اكرة( في م والذ

ِِّّ
ِّة تبحر من جديد(.واية العربيَِّكاابه: )الر 
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ِِّّ
ِّوأحاديث األعراب وحكايات البخالء واملكدي 

 
ِّي  والل

 
ِّصوص والف

 
ِّرفاء والش

َ
ار ط

ِِّّوالعيَِّ
ع أصول املقامات من حيث ، كما تتبَِّارين وحكاية أبي القاسم البغدادي 

ِّ
َ
ِّالت ِّ

ِِّّشكيل الفن 
ِّ ي 

 
ة، املسرحيَِّ والحكاية موذج املسرحي ِّغة والنَِّفي ثالثة أبعاد هي: الل

ِّ ويناهي إلى أَ ِّ ِّ املقامة "جنس أدبي  ِِّّ(1)"خاص 
 
ة من د على وجود مالمح املسرحيَِّ، ويؤك

ِّ
 
 ،ة من جانبل صورة من صور الحكاية والقصَِّبعض الوجوه فيها، كما يشير إلى تمث

ِّ
 
ِّوتمث ِّ

ِّ.(2)اتها من جانب آخر"ة بلغتها وروحها وشخصيَِّراميَِّل املالمح الد 

ِّة العربيَِّا عنونه بـــ )املسرحيَِّة كاابًِّويفرد للمسرحيَِّ
 
حيث ذهب في دراستها  راث(ة والت

ِّوتتب ِّ
 
ِِّّع مفاهرها في الت

ِّراث العربي 
 
ا عن أثر الت

ً
ِِّّ، كما سعى باحث

 راث في املسرح العربي 

ِّة العربيَِّالحديث، فوقف عند عالقة املسرحيَِّ
 
ِِّّة الحديثة بمصادر الت

ِِّّراث الد 
، يني 

ِّ ِّ
ِّوالس 

َ
ة )صندوق ة، والحكاية املسرحيَِّة، وألف ليلة وليلة، والحكاية الشعبيَِّعبيَِّيرة الش

عافي  جهًدا واضًحا وهو يساجلي توظيف ٰهذه م الَسِّاد، وقَدَِّوِّالعجب(، ومسرح الر ِّ

ِّة العربيَِّاملصادر في تشكيل املسرحيَِّ ِّ
ة في املقام يَِّة الحديثة من خالل دراسة نص 

ِّ(3).ل"األوَِّ

ِّوفي كاابه 
 
ِّ)مدرسة اإلحياء والت ِّ

 
ِِّّراث: دراسة في أثر الش

القديم على مدرسة  عر العربي 

ِّاإلحياء في مصر( سعى الَسِّ ِّ
 

عر عافي  إلى دراسة موضوع كبير، وهو موضوع أثر الش

، واقًفا عند الكاب وتفصيلي ٍِّ القديم على مدرسة اإلحياء في مصر بشكل موضوعي ٍِّ

ِّ
َ
تي تأث

َ
ها شعراء اإلحياء من حيث األغراض واملعاني، كما ر باملخطوطة واملطبوعة ال

ِّ ِّ
 

ة من حيث البناء واأللفاظ عر القديم على شكل القصيدة اإلحيائيَِّبحث أثر الش

ِّور واملوسيقى. والص ِّ
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ا مساقصًيا ة الَسِّشخصيَِّ –باإلضافة إلى كابه األخرى -ويفهر ٰهذا الكااب 
ً
عافي  باحث

اوموضوع ِّ يًّ
َ
لك ى في اساصدار وهو ياأن

ٰ
األحكام بعد كبير جهد وطول زمن، فيشير إلى ذ

ِِّّ
ِّ مة كاابه: "وبما أَ ِّفي مقد 

 
ِّحركة اإلحياء قد قامت على الت

َ
ه رُِّراث القديم، تاأث

ِّوتستهديه، فقد كا  لزاًما علَي أ  أتوَسِّ ِّ
 

-عرية القديمة، ع في دراسة األعمال الش

ِِّّ–ة األعمال املطبوعة منها وبخاصَِّ
 
ِّي بحيث أذكر أن ِّ

ع تب ِّراسة والاَِّأنفقت في الد 

ِّ ِّ
 إيماًنا من 

ً
ِِّّ–للباحث  ه ال بَدِّي بأنَِّواالساقصاء زمًنا طويال

حَتى يحكم على –باحث  أي 

اعمل من األعمال أ  يكو  قوِّ ِّيًّ
َ
تي سيبني من خاللها أحكامه، ، وتمث

َ
ل ٰهذه األدوات، ال

ِّ
 
 مباشًرا"تمث
ً

ِّ(1).ال

ِِّّ ولعَلِّ
تي نالت اهامام الد ِّناس األدبيَِّواية هي من أكثر األجالر 

َ
كاور إبراهيم ة ال

ِّ عافي  اباداءًِّالَسِّ ِِّّ)تطو ِّ ةكاورامن أطروحة الد 
ة الحديثة في بالد واية العربيَِّر الر 

ِّ
َ

تي جمعها فيما بعد في كاب، وانتهاء بأبحاثه الش
َ
ام( ومروًرا بأبحاثه املحكمة وال

ِّ تي تنشر في الص 
َ
ِّات املخالفة. يَِّورِّحف والَدِّومقاالته ال

ِّ
َ

تي نشرت في مجال
َ
تي جمعت أبحاثه ال

َ
تي ائالفت بت في أوقات ماومن كابه ال

َ
اينة وال

ِِّّ
ِِّّ رد:الت الَسِّواية كااب )تحو ِّفي موضوع ماجانس حول الر 

ة( واية العربيَِّدراسات في الر 

ِّوقد درس فيه قضيَِّ
َ

ِِّّة الش
ِِّّواية العربيَِّكل في الر 

ِّ ةواية العربيَِّة، والر 
 
ِّبي  الت

َ
ِِّّراث الش

 عبي 

ِِّّومانتيكيَِّؤية الر ِّوالر ِّ
ِّاريخيَِّواية الاَِّة، والر 

َ
ام، كما درس ة حول صدر اإلسالم في بالد الش

ِِّّة واملسرحيَِّلغة الحوار في الفنو  القصصيَِّ
ِّة، والر 

َ
شكيل، واية بي  املوضوع والت

ِّ
 
باإلضافة إلى أبحاث ا مينة، راث، وصورة املرأة في روايات حنَِّونجيب محفوظ والت

ِّأخرى.

ِِّّ
ِِّّ عافي  أَ ِّر الَسِّويقر 

ِِّّواية العربيَِّالر 
ة شكل غير منجز واية الغربيَِّة شأنها شأ  الر 

ِِّّ
جريب تكمن في قيماه، وفي طبيعاه، وفي اساجاباه ب، وجدارة الاَِّ"وكالهما يجر 
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ِِّّ
ِِّّة جوهريَِّيَِّلحاجات فن 

الجنس األضعف ها ألنَِّ ة؛واية عرضة ملخاطر جَمِّة، وتبقى الر 

ذي يفاح شهيَِّ
َ
ِّ(1).ة املغامرين باسامرار"ال

َّواية العربيََّّر الّر َّتطو َّ
َّ

َّم:1469-1193ام ة الحديثة في بالد الش

ِّ عافي  ٰهذا املوضوع سبب اخايار الَسِّ ، ولعَلِّهكاوراأصل ٰهذا الكااب هو أطروحة الد 

ِِّّ
"فقد رأيت إيماًنا بالوحدة اه، إذ يقول:   أصالاه وعروباه وصدق انامائه ألَمِّيبي 

ِّاملصيريَِّ
َ

ِّة عاَمِّة العربيَِّاملة، بي  أقطار األَمِّة الش
َ
ِّبيعيَِّة، وبالوحدة الط

َ
ام ة بي  بالد الش

تي فرضت عليها الاَِّ
َ
ِِّّة، أ  أعالج موضوع تطو ِّجزئة، خاصَِّال

ة الحديثة واية العربيَِّر الر 

ِّ
َ

لك أنَِّفي بالد الش
ٰ
ِِّّها إ  ام بصورة ماكاملة، ذ

 
ل في الوقت الحاضر وحدة لم تشك

ِِّّة واحدة، فإنَِّسياسيَِّ
 
ة واحدة، وإ  انسحب ٰهذا على ة واجاماعيَِّل وحدة ثقافيَِّها تشك

ِّمعفم األقطار العربيَِّ
 
ِّة إ  لم يكن كل ٍ

(2).كبير" ها إلى حد 
 

فر في الفنو  الحديثة واملساحدثة ليقار  ويقارب عافي  دائًما على النَِّويحرص الَسِّ

ِّ -إ  كانت هناك عالقة-ويعقد عالقة 
 
ِِّّبينها والت

واية راث، فهو ينفر إلى "نشأة الر 

ِّ
َ

ِّها ماَِّام، على أنَِّالحديثة في بالد الش
 
ِِّّصلة األسباب بالت

ِِّّراث الر 
ِِّّ وائي 

، سواء والقصص ي 

ِّ ِّ
ِّواألعمال القصصيَِّير أكانت في شكل املقامات، أم في شكل الس 

َ
، وهو (3)ة"عبيَِّة والش

ة منذ ة كا  يافاعل في وجدا  ٰهذه األَمِّ"عنصر القصَِّ يؤمن إيماًنا جازًما بأَ ِّ

ِِّّ من، وظَلِّعصورها املوغلة في أعماق الزَِّ
األجيال، يقوم بوظائف  يافاعل معها على مر 

ِِّّة ونفسيَِّاجاماعيَِّ
لك سعى الَسِّ(4)دة الجوانب"ة ماعد 

ٰ
عافي  في ٰهذا الكااب إلى ، ولذ
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َ
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ِِّّ
ة، ة وهي تاماهى ما بي  املقالة واملقامة، وبي  املقالة والقصَِّواية الكالسيكيَِّدراسة الر 

ِّ
َ
ِّوتكتسب مالمحها من الذ

َ
ِّ. عبي ِّوق الش

ِِّّ
ِِّّكما درس الر 

ِّاريخيَِّة والاَِّيَِّواية الفن 
َ
ة، مساعرًضا ة والفرديَِّمزيَِّة والرَِّسجيليَِّة والت

ٰهذا الكااب وما  وعناصرها، ومالمحها، وأقطارها وأقطابها، وأحسب أَ ِّ موضوعاتها،

ِّ ٍ
ذي حمل نواة أبحاث الَسِّ بذل فيه من جهد وتقص 

َ
تي تبعاه في كبيرين هو ال

َ
عافي  ال

ِِّّمجال املقامة والقصَِّ
كااًبا  –شأ  كابه األخرى  –كاابه  واية، ويعد ِّة واملسرح والر 

ارائًدا، ومصدًرا أساس اومرجًعا مه، يًّ ِّمًّ ِّ
ِِّّ ، لكل 

ة، سواء أكا  واية العربيَِّدارس ي تاريخ الر 

ِِّّ
لك على مساوى توثيق األعمال الر 

ٰ
م( من خالل 1469-1193ة في تلك الحقبة )وائيَِّذ

ِِّّعريف والاَِّالاَِّ
ِِّّصنيف، أم من خالل الد 

ة لالك قديَِّة والنَِّة واملوضوعيَِّيَِّراسة الفن 

ِِّّار تطو ِّع مساألعمال، أو من خالل تتب ِّ
واية واحاكاكها وتداخلها مع الفنو  ر نشأة الر 

ِّاألخرى.

َّم:1333-1413ة القصيرة في فلسطين واألردن واة على بيدر الحكمة: القصََّّالر َّ

ة القصيرة في فلسطي  واألرد  من عافي  في ٰهذا الكااب إلى دراسة القصَِّيذهب الَسِّ

1413-1333ِِّّ
 
ِّم، راصًدا ومساقصًيا ومحل ِّ

 ومفس 
ً

ِِّّال
التها ومغامراتها ًعا تحو ًِّرا وماتب 

ِِّّوتجريبها، واقًفا عند رَوِّ
ِِّّادها وأجيالها املااابعة، معر 

ا ومؤر 
ً
ِِّّف

 
ا ومحل

ً
 وناقًدا، وهو ال خ

ً
ال

ِِّّ
ِّز أدب األرد  وفلسطي  عن باقي الدول العربيَِّيمي  ِّ

كنَِّة في البناء العام 
ٰ
ز ها تاميَِّ، ول

ِّ
َ
ِّبقضيَِّ املنطقة، واحاكاكها املباشرة ق باملضمو ، لخصوصيَِّبخصائص تاعل

َ
رق ة الش

ارات ه "مزج بي  تيَِّعافي  على األدب في األرد  وفلسطي  أنَِّاألوسط، ويالحظ الَسِّ

ِّة إلى واقعيَِّة الفلسطينيَِّة للقضيَِّمخالفة، فمن رؤية رومانسيَِّ
َ
ما ة كابية في األغلب قل

ِّتنفذ إلى أمل في نهاية النَِّ
 
تي ظهرت بقوَِّيَِّر بالوجودفق، إلى تأث

َ
ة في أوائل ة ال

ِّ ِّ
ِّ(1).ينات"اَِّالس 
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ِِّّ
 
ِّويرك ٍ

ِّ ز الكااب على إفراد عنوا  مساقل  ِّ
ِّ لكل  ٍ

من رواة الحكمة في تلك الحقبة،  قاص 

ٍ ٍز لقاوفي تلك املنطقة، دو  تحي ِّ
ِّكبيٍر أو إهماٍل لقاص  ٍ

ِّمغمور. ص 

َّ ا: إبراهيم السَّ َّعافين أديب 

ا أكاديميًِّّة إبراهيم الَسِّابقات شخصيَِّفحات الَسِّعكست الصَِّ
ً
ا عافي  أسااذ

ً
ا، وباحث

ِِّّجادًِّّ
دة، وهنا سنتناول ا، وناقًدا مبدًعا، من خالل أعماله ومناصبه وآثاره املاعد 

ِِّّة الَسِّشخصيَِّ
 
ِّعافي  أديًبا مبدًعا ومامك ِّ

ة أكثر، فة األكاديميًَِّنا وإ  غلبت عليه الص 

لك بسبب نشره ألعماله األدبيَِّ
ٰ
ِّة في وذ ِّ

 
عافي  كاتًبا رة، فقد عرف الَسِّأوقات ماأخ

1411ِّهار( تيه: )ليالي شمس النَِّا من خالل مسرحيَِّمسرحيًِّّ
َ
ريق إلى بيت م، و)الط

م و)حوار 1331ا من خالل ديوانيه: )أفق الخيول(م، كما عرف شاعر1330ًِّاملقدس( 

ِّ م، و يضم 1310ِّالحكايات(  ِّ
حياته وفي  يوانا  قصائد كابت في فترات مخالفة منالد 

ِِّّوهنا تفهر صفة الاَِّ أزما  ماباعدة،
 
تي ملسناها في تتب ِّأن

َ
ة عنا آلثاره البحثيَِّي ال

اس، عافي  الباحثة عن األصول والجذور وما ينفع النَِّة، بل تفهر صفة الَسِّقديَِّوالنَِّ

ِّ
َ

ِّق، وكأنَِّ بعد إحكام وتحق ِّفال يكاب وال ينشر إال
َ

وارتاح   ما اقانع بهه هنا لم ينشر إال

ِِّّ
ِِّّتفهر شخصيَِّ إليه ولو بعد زمن طويل، وفي ٰهذا الفضاء اإلبداعي 

في  ة الفلسطيني 

عافي  وهو يحمل آالمه وأحالمه، ويساذكر ما حمل من ذكرياتِّ وطٍن شخص الَسِّ

ِّوشعٍب.

 أَ ِّ–من خالل اساقرائنا لعناوين كابه وأبحاثه  -ابقات فحات الَسِّذكرنا في الصَِّ

ِّعافي  مولع الَسِّ
 
ِّ الجسور مع املعاصرة، وهنا ومنجذب نحو الت

راث كما يسعى إلى مد 

ِِّّ
من خالل سيمياء عنونة ديوانيه: )أفق  نجد ظالل ٰهذه املعاني في فضائه اإلبداعي 

الخيول( و )حوار الحكايات(، فمفردة الخيول وهي تسافر بك إلى زمن العروبة 

هي تنقلك إلى أجواء الحكاية ة حيث جذور العرب، ومفردة )الحكاية( وِّوالفروسيَِّ

ِّة، كما تفهر املعاصرة جليَِّالعربيَِّ ِّ
 

ِِّّة وهو يزاوج ويجاور بي  الش
ِِّّوالَسِّ عري 

وهو  ،ردي 
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ِّ ِّ
 
فعيلة الحديثة، ومن خالل ة في شكل قصيدة الاَِّف موروث القصيدة العموديَِّيوظ

ِِّّتوظيف الحوار الَدِّ
ِِّّ اخلي 

ِّوالخارجي  ِّ
 

ختزلة عر، لاكو  القصيدة م، أو مسرحة الش

ِّ
َ
ِّفة. ومكث

أال وهي  ،ائرةوسأقف هنا عند ديوانيه ألقانص مفردة هي من أكثر املفردات الَسِّ

ِِّّ
يواني  لم تحمل مفردة )الحلم( وتصريفاتها، فال تكاد تخلو قصيدة واحدة من الد 

ِّ ِّ
 
ِِّّ ثاباةفها، وهي مفردة ٰهذه املفردة وتوظ

ِّرة في قاموس الَسِّوماكر  ِّ
 

 عري، ولعَلِّعافي  الش

الالت، ففي ديوانه )أفق الخيول( ياء عنونة القصائد تحمل داللة من تلك الَدِّسيم

ِِّّ
دة نقرأ العناوين اآلتية: )أغنياا  للحلم، الحلم واألطفال، أحالم البنفسج، سي 

ِّ ،الحلم، األحالم العابرة(
َ
 د....وفي ديوانه )حوار الحكايات( نقرأ عنواني  هما: )تحلم أك

كن مفردة الحلم تحضر بكثرة في كل القصائد. ،ف(تسأل سومر، حلم ليلة صي
ٰ
ِّل

ِّ مع الحلم يفهر األلم الفلسطيني ِّ
َ

اعر كما يفهر األمل، ومع الحلم تنفجر كلمات الش

ِّ (1)أنيًنا وحنيًنا، فاسامع إليه حي  يقول:

"ِِّّ
 
ِّي أحلم...إن

كن..
ٰ
ِّ ل ِّ

ِِّّيا ٰهذا الحشد الس 
ِّي ر 

ِّ ِّ
 
ِّبني كلماتي تعذ

ِّ ِّ
ِّجروحي  تدخل في كل 

ِّتساعبد روحي  تطلقني أغنية...

ِّتسكنني شهوة دهر، وتغادرني 

ِّ
َ
ِّير املذبوح كالط

ِّمن أوراد صالتي، تنفجر كلماتي 
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ِّ ِّ
ِِّّتحفر بالس 

 
ِّي  ظالم القهر ك

ِّأمض ي، وأمض ي..

ِّيرتعش الخطو ويخبو رجع 

ِّ
 
ِّرقات الط

ِّ ".ويناديني حلمي

ِّ لقد ارتبط الحلم الفلسطيني ِّ ِّ
 
ِّ(1)في والبعاد:والنَِّ ةكرى واأللم، بالهجرِّبالذ

"ِّ ِّجوم الخضر أحلم بالن ِّ أنا املنفي 

ِّساهرة على كرمي 

ِّبموج البحر يغسل 

ِّحزننا اليومي 

ِّعما  عند بلثم شقائق الن ِّ

ِّوم حو والنَِّالَصِّ

ِّ ِّأدمن صحبة  أنا املنفي 

ِّ ِّ
 
ِّكرى الذ

ِّفبيتي في املدى ذكرى 

ِّوجرحي في الهوى ذكرى 

ِّ ِّ
 
ِّ "كرىِّوتأكلني هي الذ

ِّ  
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ِّ(1)قصيدة أخرى:ويقول في 

ِّاعف من أين يجيء الحز ، وللحز  الرَِّ"

ِّأكثر من شريا  

ِِّّ
ِّة يَِّأحلم أ  يأتيني نبأ يحملني للبر 

ِّ
 

ِّطآ  للش

ِّاري من أزما  كب الَسِّمع ألخبار الرَِّأسترق الَسِّ

ِّ ِّ
ِّ ".مكا  أحمل وجعي في كل 

ِِّّلقد أكسب الَسِّ
، (3)ةو العابرِّ ،(2)دة مثل: العاقرةعافي  األحالم صفات ماعد 

ِِّّ(4)واملجنونة
 
 مثل: ندل

ً
 مضارعة

ً
، (6)، تعبث أحالمنا(5)ل أحالمنا، كما أسند إليها أفعاال

ِِّّ(8)، سنحرس حلم الصبايا(7)نبني قرانا وأحالمنا من جديد
، يخطفنا (9)ق أحالمنا، يمز 

ة فسيَِّ، وغيرها كثير، وهي أفعال تتناقض وتاعارض حسب الحالة النَِّ(10)الحلم

ِّواملوضوع.
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ِِّّولم يجعل الَسِّ 
 
ا ومصاحًبا للماض ي والذ

ً
كريات واأللم فقط، بل عافي  الحلم مرادف

 ياحَدِّاتَِّ
ً

ِّ (1)ى به:خذ منه سالًحا وأمال

ِّفلن أخلع الحلم يا ولدي " 

ِِّّ
ِّفاصيل من كرمنا ع الاَِّلن أضي 

ِّ."املستريح على جبهة الكو ِّ

 (2)".فلن أخلع الحلم مهما يطل دربنا"ويقول: 

ِّأيا جد  "ويقول: 

ِّإنَِّ 
َ
ِّر الحلم ا ناوق إلى سك

ِّ ِّ
  في غدنا املطمئ  

ِّولن يسحب الُحلم  منَِّ
َ
ِّ (3)الما الف

اح ويبقى الحلم الفلسطيني ِّ ِِّّبعودة الفلسطين يًّ
ة ي  إلى وطنهم، وتبقى فلسطي  بهيَِّي 

ِّ –علماء وعاملي  -زاهية بأبنائها ِّ
ة األَمِّ والحقيقة، حاملي  هَمِّ باحثي  عن الحق 

ِِّّ
 ة.يَِّوحاملي  باحقيق العدل والحر 

ِّ

َّ  
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